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Iskrene čestitke stanovalcem, 
        ki praznujete v januarju! 

 
 

 

ga. Frančiška Lazar, ga. Ana Morel, 
ga. Frančiška Bertoncelj, 

g. Jože Ušlakar, ga. Antonija Kožuh, 
ga. Frančiška Marinič, 

ga. Antonija Pongrac, ga. Antonija Zadnikar, 
ga. Antonija Mrak, ga. Antonija Roblek, 

g. Anton Vršnik, ga. Frančiška Sevčnikar, 
g. Ciril Hudobivnik, ga. Ida Zadnikar, 

g. Pavel Rezar, ga. Pavla Režek, 
ga. Ana Trogrlič,  

ga. Antonija Štular Remic 
g. Rihard Sedminek; 

 

enota Naklo 

ga. Silvestra Bogataj, ga. Kadifa Kajtozović, 
ga. Darinka Podlesnik, ga. Jožefa Kavčič, 
ga. Slavka Dodič, ga. Marija Kaltenekar, 

ga. Neža Povše, ga. Neža Žerovnik, 
ga. Frančiška Grujić, ga. Marija Ritlop. 
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Drage/i stanovalke, stanovalci,  

uporabniki naših storitev, svojci, prijatelji in znanci.  

 

Nazdravili smo izteku starega leta in izrekli dobrodošlico novemu.  

 

Leto 2015 nam je zapustilo nove spomine. Naj bodo to spomini na 

majhne radosti, na lepe trenutke, na prijetna druženja in osebne 

uspehe. Prav je, da damo prednost lepemu in tudi lepi spomini nam 

dajo prijeten občutek sreče. 

Prihod novega leto je kot svež in nepopisan list, kamor se pišejo dnevi 

in trenutki našega življenja. Naj bodo ti trenutki prijazni in obdani z 

iskrivimi in prijaznimi ljudmi. Naj bo novo leto čas za iskrene misli, 

srečo, zdravje in duševni mir.  

Srečno 2016! 

 

Direktorica in zaposleni  

v Domu starejših občanov Preddvor in enote Doma starejših občanov 

Naklo  
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Ob novem letu 
 
 

Nocoj  srce mi prekipeva, 
glas moj pesmi spet prepeva, 

se duša moja veseli, 
zdaj novo leto se rodi. 

 
Žalost pozabljena,  
sreča meni vrnjena, 

skrbno bom čuvala zaklad,  
v srcu mi cvete pomlad. 

 
V moje temne dni 

spet je sonce posijalo, 
sreča sije iz oči, 

lepoto to bo varovalo. 
 

Čaprav je zunaj sneg in mraz, 
v veselju sije mi obraz, 

prihodnjih dni se veselim, 
z vami biti si želim. 

 
                                          

                                      Olga M. Kepic 
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Utrinki 

_____________________________________ 
 

 
En lep popoldan 

 

Prelepo pozno jesensko sončno vreme stori, da se človek počuti 

srečen in ko uvidiš, da to srečo uživaš sam, se začneš ozirati 

nazaj. Sprehajaš se po čistem hladnem zraku, katerega imamo 

ob Preddvorskem domu v izobilju in uživamo ob pogledu proti 

Krvavcu, ki nam vedno, če želimo ali ne, pošilja mrzle vetrove, 

da si zapnemo jopico in nadaljujemo pot v drugo smer. Pa 

pridem do spomenika Josipine Turnograjske, ki se je tudi z 

največjim veseljem sprehajala po teh poteh in občudovala z 

besedami, ki jih je napisala Zmeraj krasna je narava. Ob poti 

me zanese naprej po poti naprej v gozd, ki pelje proti vrhu, 

kamor pa jaz ne morem. Zato se počasi vrnem navzdol in 

trudna pa vesela, da imam svojo sobo, kjer se oddahnem in 

ugotovim, da sem se imela lepo in da je jutri še en dan. 

 

P.M., stanovalka 

 

Tako sama sem nocoj 
 

Tako sama sem nocoj, 
le soba pusta je z menoj 

in misli silijo nazaj 
na tiste dni, ko dom je bil, 

ko vsi smo še bili. 
 

Naslonim se na okno, 
zamišljeno strmim v nebo 
preštevam lučke drobne, 
rdeče, modre in zelene, 
saj povsod že praznik je. 
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Vsi praznika se veselijo 

zavijajo darila in smrečice krasijo. 
Le jaz nocoj tako sem sama, 

bi tiho v noč ob oknu zajokala, 
a že davno solz ni več, le spomin na božič 

v meni še močno živi. 
 

Zdaj svečko bom prižgala, kot nekoč, 
saj tudi zame je prišla, ta Sveta noč! 

 
 

Izbrala stanovalka P.M. 

 

 

Obisk dijakov  

Gimnazije Franceta Prešerna Kranj 

 
Leto je minilo in ponovno so nas obiskali dijaki Gimnazije 

Franceta Prešerna Kranj. Dijaki, prej ekonomske šole, nas 
obiskujejo že 55 let. To je res že zelo dolga doba! Lepo je, da 
se nas vsako leto spomnijo. 
 

Pripravijo nam lep program, ki je res vreden ogleda. Najprej so 
nas lepo pozdravili in povedali, kdo vse bo nastopal. 
 

Veselo je postalo,  ko se je zaslišala harmonika in po parih 
taktih se je oglasil pevec, ki ima izredno lep in močan glas. 
Zapel je nekaj znanih pesmi, nad katerimi smo bili vsi 

navdušeni. Potem sta nastopili dve dijakinji z modernim plesom 
„hip-hop“, katerega naša generacija ne pozna. Njihov nastop je 
bil lep in kot je bilo videti, sta morali vložiti za izvedbo le-tega 
veliko truda. 
 

Nato so nam pripravili tombolo in jaz, ki nimam velike sreče pri 
tem, da sem za čuda imela prvo tombolo. Zadetek je bil lep, 
tako, da sem bila izredno vesela. Počakali smo, da sta nagrado 
dobila še dva in tombola je bila končana.  
 

Nadaljeval se je program s harmoniko in pevcem, ki nas je 

razveseljeval že lansko leto. 
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Posebna zahvala gre tudi profesorici Križnarjevi, ki si vzame čas 
in dijake spremlja že več let. 
 

Po končani prireditvi pa so nam dijaki po sobah razdelili še 
darila, ki jih pripravijo vsako leto in to na lastne stroške. Res 
smo jim hvaležni – v želji in upanju, da se naslednje leto zopet 
vidimo. 
 

IMM, stanovalka 
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Naš obisk v Preddvoru pri županu 

Župan vsako leto v decembru župan povabi na kosilo 

najstarejše občane. Veliko nas je bilo tudi letos. Najprej smo se 

slikali in se nato posedli k dobremu kosilu. Sledilo je lepo petje 

preddvorskih upokojenk. Tudi sama rada pojem in sem 

predlagala, kaj naj zapojejo. Petju smo se pridružili tudi 

povabljeni.  

Med nami je bila tudi 100 letnica -  moja soseda iz Bašlja. 

Zanjo so pripravili veliko torto. Po kosilu so jo razrezali, tako, 

da smo srečanje zaključilo z njeno torto. 

Slavnost pa smo imeli tudi v Domu. Veliko dobro delo so 

naredile naše kuharice in kuharji ter pomočnice, da so 

pripravile tako okusno praznično kosilo. In to v času pred 

prazniki, ko ima vsaka gospodinja tudi doma veliko dela.  

Bilo je zelo lepo, zelo lepa glasba, da take še nisem slišala. Vse 

je bilo lepo okrašeno, res je bilo veselje pogledati naš jedilnico. 

Všeč mi je, da se taki stvari začnejo opoldne, da potem lahko 

zaposleni popoldne postorijo še kaj doma, nam stanovalcem pa 

je tudi bolj všeč tak čas.  

Zahvaljujem se vsem za tako lepe ure, kakršnih še nisem 

doživela! 

Angela Likar, stanovalka 
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Tačke pomagačke 
 

V enoti Naklo je enkrat mesečno organiziramo terapijo in  

aktivnosti s terapevtskimi psi. Iz Slovenskega društva za 

terapijo s pomočjo živali Tačke pomagačke nas obiskujeta dva 

terapevtska psa Tobi in Simba skupaj s  prostovoljkama Vesno 

in Anjo. 

V decembru je bilo druženje še posebno zanimivo. Terapevtki in 

voditeljici psov smo skupaj pripravile aktivnost in srečanje 

popestrile s spoznavanjem pasem psov, ki nas obiskujeta.  

Stanovalci so pozorno poslušali prebrani tekst, nato pa so 

izžrebali vprašanja vezana na prebran tekst in skušali nanje 

odgovoriti.  

 

Pudelj je v Evropi prisoten že več sto let in izvira iz 15. 

stoletja. Lovci v Nemčiji in Franciji so pudlje uporabljali za lov in 

prinašanje vodnih ptic, pa tudi za iskanje tartufov v gozdovih. 

Francozi so prvi začeli uporabljate pudlje tudi kot cirkuške pse, 

ker so bili zelo inteligentni, hitro učljivi in nadvse zabavni. 

Obstajajo 4 velikosti pudljev: Toy, Pritlikav, Srednji, Kraljevi. 

Pudelj je, ne glede na njegovo velikost, izredno graciozen, 

ponosen, topel in prijazen pes, ki je visoko učljiv, saj velja za 
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drugo najinteligentnejšo pasmo nasploh, takoj za Mejnim 

ovčarjem. Odlikuje ga zaupljivost in ljubeznivost, ter močna 

navezanost na človeka. Je odličen družinski pes, a ne mara 

samote, zato ni primeren za družine z dolgim delovnim časom. 

Pudlji so izvrstni plavalci in imajo zelo radi vodo, zaradi česar 

izdatno uživajo v aktivnostih, ki vključujejo plavanje ali 

prinašanje iz vode. Pudelj ima rad mentalne izzive, zato bo 

najbolj užival z aktivno družino ali osebo, ki bo veliko časa 

posvetila ukvarjanju z njim, učenju različnih trikov in fizični 

aktivnosti. 

Poleg različnih velikosti obstaja tudi več barv pudljev. Lahko so 

beli, marelični, črni, rjavi, rdeči in srebrni. Obstajajo pa tudi 

večbarvni, npr. črno beli. 

Pudlji so tudi odlični v agilityju, učenju trikcev, poslušnosti, na 

razstavah, odlično pa se obnesejo tudi kot terapevtski psi. Zelo 

radi nastopajo in so v središču pozornosti. 

Imajo skodrano dlako brez pod dlake, ki ne izpada in so zato 

izjemno primerni za alergike. Nega pudlja je kar zahtevna, saj 

se njihova dlaka rada zavozlja, če je ne češemo. Treba ga je 

redno kopati in česati, striči ga je treba vsakih 6-8 tednov. 

Nega te pasme je večinoma najdražja, saj zahteva redno 

striženje pri pasjem frizerju.  Vendar pa vse to radi potrpijo, saj 

so radi lepi in se znajo pokazati v svoji najlepši luči.  

 

Mehkodlaki pšenični terier izvira iz Irske. Nekatere izmed 

sposobnosti irskega mehkodlakega pšeničnega terierja so lov, 

straženje hiše, iztrebljanje glodavcev in varovanje živine. 

Irski mehkodlaki pšenični terier ni ravno tipični terier, kar se 

tiče temperamenta, saj ni tako samosvoj in trmast kot ostali 

terierji. Ta pes je po srcu mladiček, ki se bo z veseljem igral še 

na svoja stara leta.  

Zelo se naveže na družino in je najbolj zadovoljen v aktivnostih 

z njimi. Sicer je lahko nekaj časa sam, vendar je najbolj srečen, 

ko je aktivno prisoten pri družinskih dejavnostih. Tudi pretirano 
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lajanje ni značilno za to pasmo. Ta terier bo lajal le toliko, da 

naznani prihod neznancev. Do njih bo sprva morda nezaupljiv, 

po nekaj obiskih pa prijateljski.  

Dlaka Irskega mehkodlakega terierja je enojna, svilnata, 

relativno dolga in valovita ter enake dolžine po vsem telesu. Biti 

mora valovita in ne kodrasta, niti ne sme biti ravna ali puhasta. 

Ti psi imajo značilno »brado«. Barva dlake mora biti pšenična.  

Enojna dlaka Irskega mehkodlakega terierja zahteva relativno 

malo nege. Nekajkrat na teden ga pokrtačite, da preprečite 

nastajanje vozlov. Dlake naj ne bi strigli. Ker je dlaka tega psa 

enojna, mu skoraj nič ne izpada in zaradi tega je pes primeren 

za alergike in astmatike.  

Irski mehkodlaki pšenični terier je inteligenten in hitro bo dojel, 

kaj od njega pričakujete. Ker ni samosvoj kot ostali terierji, bo 

njegova vzgoja nekoliko lažja. Rad se igra in zganja norčije.  

Primeren je za lovska tekmovanja in agility.  

Ta pes zelo uživa v igri in bo v njej vztrajal tako dolgo, kolikor 

boste le zmogli. Tudi dnevni sprehodi so priporočljivi. Sicer je 

zelo aktiven že sam od sebe, vendar bo najbolj užival v igri z 

otroki ali ostalimi psi, prenese pa tudi malo bolj grobo igro. 

 

V torek, 8. decembra so nas obiskali vodnici psov in 

dva psička – terapevta. S seboj so prinesle posebno 

drevesce, ki je bilo narejeno iz papirnatih cevk. Na eni 

strani so bile številke, na drugi pa listki z vprašanji. 

Terapevtka nam je razložila, da moramo biti pozorni na tekst, 

ki ga bodo prebrale, ker bodo na listkih vprašanja vezana na 

tekst.  

Psička sta imela na hrbtu torbico z listki, vsak od nas je moral 

odpreti torbico in iz nje vzeli listek s številko. Potegnila sem 

številki 11 in 14. Odgovoriti sem morala na vprašanje o imenu 

enega od terapevtskih psov, pasmi, barvah dlake in značilnostih 

psov te pasme.  
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Odgovor na številko 11 je bil – psu je ime TOBI, je bele barve, 

pasma – pudelj, je srednje velikosti.  

Pudlji so treh velikosti – manjši, srednji in večji; so beli, črni, 

rjavi in pisani črno beli. Pudlji so tudi lovski psi in so jih včasih 

uporabljali, da so lovcem iz vode prinašali race. Pudljem dlaka 

ne odpada, zato so primerni za stanovanja in otroke, tudi tiste z 

alergijami. So zelo razigrani. 

Vprašanje pod številko 14 je bilo o psički, ki je je ime Simba, 

njena pasma se imenuje kratkodlaki kodrasti terier. Je svetlo 

drap barve. Tudi njej dlake ne odpadajo, zato je tudi ta pasma 

psov primerna za stanovanje in alergike. Je tudi lovski pes. Lovi 

in lovcem prinaša zajce, rad rije po zemlji in lovi miši, voluharje 

in krte. Ima izredno razvit vonj in sluh. Imajo jih tudi policisti, 

da izsledijo droge. 

Simba in Tobi sta zelo vesela, če ju pokličeš po imenu, pritečeta 

in skočita v naročje in čakata, da dobita nagrado – piškotek.  

Tačkam pomagačkam se zahvaljujemo za obiske in zelo bomo 

veseli, če nas bodo še večkrat obiskali.  

Hilda Čebulj, stanovalka  

 

Kužki nas najprej pozdravijo, mi jih pobožamo in ji damo pasje 

piškote, ki so pečeni posebej za njih. Vodnici sta prebrali tekst 

o kužkih, značilnostih pasem, kot sta Tobi (Robi) in Simba 

(Silva). V smrekici s številkami so bila v rolicah vprašanja o 

Tobiju in Simbi. Vsak od nas je prebral vprašanje in nanj 

odgovoril. 

Alojz Dodič, stanovalec 
 

Ko pridejo Tačke pomagačke se srečanja z veseljem udeležim, 

ker je primeren čas – dopoldne in ker imam rad živali. Všeč so 

mi miselne igre in nastopi kužkov. Doma smo imeli psa, ker je 

bil prestar smo ga morali odstraniti.  

Franc Grims, stanovalec  
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Kužke imam zelo rada. Pri Simbi in Tobiju mi je všeč njuno 

vedenje in veselje, ko kaj naredita in jima damo piškotek za 

nagrado. 

Blanka Kolenc, stanovalka 

 

 

 

 

Koncert pevskega zbora „MAJ“ 
 

V decembru so prišli v naš Dom pevci iz Kranja - z imenom 

MAJ. Pojavilo se je 15 fantov, ki so bili zelo postavni in lepo 

„zrihtani“. 

Najprej so nam zapeli dve božični pesmi, nato pa so se 

predstavili še z drugimi, predvsem so opevali vino, ki je bilo 

sedaj najbolj aktualno, saj je bilo Martinovo. 

Presenetili so nas z novim repertoarjem. Predstavil se je tudi 

njihov bend, ki so ga sestavljali nekaj instrumentalisti, ki so 

zelo popestrili njihovo petje. Pesmi so bile poznane, tako, da 

smo se tudi gledalci lahko pridružili njihovemu petju. 

Koncert je bil prijeten, zahvalili smo se jim in želeli, da nas 

kmalu spet obiščejo. 

 IMM, stanovalka 

 

Pričakovanje 

 

December je mesec pričakovanja, 
to je čas lepih želja, obdarovanja, 
ko vse okrog se svetlika in žari, 
ko vsak zase le dobro si želi. 

 
Rdeče, modre, pisane gorijo, 
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nešteto želja v nas budijo, 
lepi spomini spet oživijo, 
temne misli ob strani pustijo.  
 
Včasih pa se komu solza spusti,  
ker tistih najdražjih med nami ni, 
poglej v nebo, izberi zvezdico belo, 
pošlji ji svojo iskreno željo. 
 
Spomni se svoje najlepše božične noči, 
časa, ko si čutil, da to lahko se le tebi zgodi, 
najlepšega silvestrskega poljuba opolnoči, 
uresničenih želja, ki za pozabit jih ni. 
 
Zato solza žalosti naj se v solzo sreče spremeni, 
zaželi vse dobro sebi, naj velja tudi za vse ljudi. 
Vedi, da dobrota in spoštovanje vedno dobroto rodi, 
zato spoštuj vsakega in ostani dober vse dni. 

 
Jelka, prostovoljka 

 

 

Spoštovani stanovalci, dragi prijatelji! 
 

Z žalostjo v srcu vas obveščam, da so se naše skupne ure 

končale. Moje zdravje mi več ne dopušča, da bi delovala v 

večjih skupinah, saj me je mojih pet pljučnic skoraj pokopalo.  

Deset let smo se družili in ni mi lahko! 

Ostali boste v mojih najlepših spominih. Ne pozabite me! 

 

Prehitro tečejo leta, 

novo se nam spet obeta, 

vse težave pozabimo, 

novih dni se veselimo… 

 



15 
 

SREČNO 2016 

 

 vsem v DSO Preddvor želi  

Olga Kepic 

 

Družina Ipavcev – slovenskih skladateljev 

Slovenci smo znani kot dobri pevci – pesem je kulturno 

bogastvo naroda. 

Na gorenjskem so znani Avseniki, na Dolenjskem Lojze Slak in 

po naši domovini je še več  drugih, ki bogatijo narodno kulturo 

na različne načine: z likovno umetnostjo, besedno umetnostjo, 

glasbo, zgradbami, … Na Štajerskem v Šentjurju pri Celju pa so 

delovali Ipavci – rod Ipavcev, ki so bili zdravniki in skladatelji. 

Od kod prihajajo Ipavci je še dandanes zastrto v skrivnostno 

tančico. Obstajajo ugotavljanja, da naj bi izhajali iz Vipave: 

možna je predhodna različica priimka, in sicer Vipavec, druga 

zanimivost je ta, da se ljudje, živeči na območju Vipavske 

doline, še danes imenujejo Ipavci. 

Prvorojenec Alojz je kmalu pokazal glasbeno nadarjenost in 

velja tudi za najbolj muzikalnega od Ipavčevih sinov. Njegova 

umetniška raven je bila zelo visoka in se kaže v njegovih 

valčkih, ki so predvsem povzemanje del Josepha Lannerja ter 

Johanna Straussa. Alojz je bil vešč povzemanja instrumentalnih 

partitur v klavirske izvlečke, poleg plesne glasbe ga je zanimala 

tudi opera, v valčkih bi se zlahka povzdignil v ustvarjanje po 

zgledu Franza Schuberta, v klavirski glasbi pa po Fredericu 

Chopinu. Študij na Dunaju je Alojziju nudil vpogled in izkušnje z 

visoko klasično glasbo. Žal pa je, še preden je uspel odkriti svoj 

glasbeni izraz in nastopi glasbeno pot, zbolel in komaj 

štiriintridesetleten umrl. 
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Benjamin in Gustav Ipavec sta stopila na poklicno zdravniško 

pot, prosti čas pa sta namenjala glasbi. Študirala sta v Gradcu.  

Benjamin je prevzel vodstvo pevskega zbora društva 

Slovenije, s katerim je izvajal sveže spesnjeno Zapuščeno na 

besedilo Franceta Prešerna. Uglasbil je nekaj udarnih budnic, na 

primer Prešernovo Zdravljico, Vodnikovo Ilirijo oživljeno in 

Razlagovo Domovini, čeprav ni želel biti politični glasbenik. 

Njegova dela so znana in cenjena v tujini, vendar se je zaradi 

svoje zavednosti ostal predvsem rodoljubni skladatelj, sploh se 

je lotil uglasbitve mnogih napitnic. Benjamin Ipavec je uglasbil 

poezijo prenekaterega slovenskega pesnika, štiri slavnostne 

kantate, znana pa je tudi njegova opera Teharski plemiči, prva 

slovenska opereta Tičnik ter številni samospevi. Veljal je za 

''slovenskega Schuberta''. 

Brat Gustav je prav tako vseskozi deloval v slovenskem 

društvu in Benjamina tu in tam zamenjal pri vodenju zbora, oba 

pa sta doštudirala na medicinsko-kirurški šoli in se potem 

nemudoma podala na Dunaj, da bi si pridobila doktorsko 

diplomo in si zagotovila brezskrbno življenje. Brata sta študij 

medicine končala v zadnjih mesecih očetovega življenja.  

 

 

Bodi zdrava domovina, 
mili moj slovenski kraj! 

 
Bodi zdrava domovina, 
mili moj slovenski kraj! 
Ti prekrasna, ti edina, 
meni si zemeljski raj. 

 
Tuje šege, tuje ljudstvo 

so prijat'lji, bratje ne, 
slava le slovansko čustvo 

srce moje veseli. 
Srce moje veseli. 

 
Primi celov, zemlja mila, 
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primi srce moje v dar. 
Da bi vedno matka bila, 

nepozabljena nikdar. 
Da bi vedno matka bila, 

nepozabljena nikdar. 

 

Pripravila M. Klanjšek, stanovalka 

 

 

 

Predpraznični program v organizaciji 

Lions kluba Kranj 
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Za vse vas želimo… 

 

nasmehe, ko se vsiljuje žalost, mavrico, da prežene oblake, 
smeh, da poljubi tvoje ustnice, sončne zahode, da ogrejejo 
tvoje srce, nežne objeme ali stisk rok, ko pogum uplahni, 

prijateljstvo, da razveseli tvoj obstoj, lepoto, da jo vidijo tvoje 
oči, zaupanje, da dvom razbeži, vero, da boš lahko verjel, 
pogum, da se boš spoznal in ljubezen, ki bo zapolnila tvoje 

življenje. 
 

Naj bo vsak vaš dan obsijan s soncem.   
 

Lions kluba Kranj 

 

Prijetno predpraznično druženje s študentkami 

Študentskega doma Uršula iz Ljubljane 
 

V torek, 22. decembra popoldne so nas prvič  obiskale 

študentke in sestri uršulinki iz Študentskega doma Uršula iz 

Ljubljane. Pripravile so nam prijeten glasbeni program, srečelov 

z bogatimi darili, za nas so spekle piškote in z veseljem z nami 
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tudi poklepetale ter obiskale nekaj stanovalcev, ki niso mogli v 

dnevni prostor na prireditev. 

Nad njihovim sproščenim in prijetnim obiskom smo bili zelo 

navdušeni in mogoče nas še kdaj obiščejo. Veseli bomo! 

 

Njihovo praznično voščilo: 

 

Kaj za prazničnimi vrati nas čaka, 

ko razigrano bo čas prestopil letni prag? 

Bo jutro s soncem obsijano, 

bo z mehkim perjem nam postlano, 

bo novi zlati čas? 

 

Zlati bodo, če sivino vsakdana sami pozlatimo 

s poštenim delom in dobroto, 

ji s smehom vdihnemo lepoto 

in s prijateljstvom iskrenim 

nežnost, srečo, mir, toploto. 

 

Takih časov – zlatih časov – 

v novem letu Vam želimo! 

Študentke ŠDU 

 
Spoštovane gospe in gospodje – stanovalci Doma 

starejših občanov v Preddvoru, 
 
ko se v decembrskih dneh z našimi petletnimi varovanci v Vrtcu 
Šenčur  pogovarjamo o praznikih, pogovor steče tudi o ljudeh, ki božič 
in novo leto praznujejo daleč od doma in svojih družin.  
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V preteklih letih so otroci svoja prednovoletna voščila pošiljali 
slovenskim vojakom na mirovne misije po svetu. Letos pa so s svojim 
obiskom ali telefonskim pogovorom najprej razveselili svoje babice in 
dedke. To dejanje jih je tako navdušilo in obogatilo, da so z velikim 
navdušenjem pripovedovali, kako so se jih stari starši razveselili. 
Nekateri otroci že obiskujejo svoje sorodnike v domovih in so 
predlagali, da bi obiskali, kar vse stanovalce v vašem domu. Ker pa je 
to tehnično težje izvedljivo, smo se odločili, da za vsakega stanovalca 
vašega doma narišemo risbico, ki mu bo lepšala vse dni prihodnjega 
leta. 
 

Vsem stanovalcem in prav tako zaposlenim želimo v 
novem letu mnogo zdravja, sreče in veselja.  
 

Otroci starejših skupin iz Vrtca Šenčur s svojimi vzgojiteljicami 

Pozabljen čas  - 12. del 
_____________________________________ 

 
Polglasno je govoril sam s seboj: 
»Oh, da bi bilo le kmalu tega konec! Kako se bojim! O, Bog, ne 
vzemi mi moje drage Marijane! 
Pa otrok, daj mi ga, ne dovoli, da se mu kaj zgodi! 
Ne vem, ne vem, če je bilo vredno, da sva si tako prizadevala 
za svojega otroka. 
No, zdaj je, kar je, naj se srečno reši. Naj moja draga čim manj 

trpi!« 
Solze so mu tekle po licih, tako vroče si je želel, da bi bilo že 
vsega konec. 
Ko je prišel do vratarja v porodnišnici, mu je ta povedal, naj 
počaka v sprejemnici. Žena je na preiskavah. Ko bodo končali, 
bo sestra prišla ponj. 
Sedel je, po glavi pa so se mu podile različne misli, od slabih do 
dobrih. 
Počasi je tekel čas, a Peter tega ni opazil. Njegova stiska je bila 

prehuda. 
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Ko je ponj prišla medicinska sestra, je skočil pokonci, ko bi ga 
pičila kača. 
»Kako je z mojo ženo, se je porod že začel? Je kaj narobe ali se 
je kaj zakompliciralo?« 
»Le počasi, gospod Zalokar, kako naj vam odgovorim na toliko 
vprašanj? Čaka vas zdravnik, on vam bo odgovoril na vsa 
vprašanja.« 
»Oprostite, zelo sem nervozen, zelo me skrbi za ženo. To je 
njen prvi otrok in ni več tako zelo mlada, oprostite!« se je 
opravičeval mož. 
»Je že v redu, niste prvi mož, ki je ves iz sebe! Tega sem že 
vajena! Izvolite, zdravnik vas pričakuje. Pa srečno! Mu je 
govorila prijazna medicinska sestra. 
»Pozdravljeni, gospod Zalokar! Nikar tako ne skrbite , vaša 
žena je zdaj na varnem in dobro bomo poskrbeli zanjo. 
Ugotovil sem, da ste redno obiskovali ambulanto za nosečnice. 
Ali vam je ginekolog kdaj rekel, da pričakuje kaj posebnega?« 
»Ne, zakaj? Je kaj narobe?« 
»Ne, ne, brez panike! Vse je v redu! Le po natančnem pregledu 
sem ugotovil, da je otrok nenavadno velik. Nisem še izključil 

dejstva, da vaša žena  nosi dvojčka. Nič ne morem reči, a sem 
zelo v dvomih. 
Takole: Mi bomo imeli ženo vedno pod nadzorom. Porod se še 
ni pričel in zato bo do takrat ostala na intenzivni negi. Le vi jo 
lahko obiskujete, saj zdaj potrebuje predvsem mir. 
Če se bo porod začel takrat, ko vas ne bo tukaj, vas bomo 
poklicali. 
Pogovarjajte se z ženo, ohrabrujte jo če bo pa kaj nejasnega, 
me pa pokličite. Srečno, vam želim in veliko veselja ob novem 
članu. Zdaj pa greste lahko k ženi!« 
Peter je bil čisto zbegan od vsega, kar mu je povedal zdravnik. 
Ampak, odločil se je, da z ženo o tem ne bo govoril. 
Čeprav je bil zelo zaskrbljen. 
Ko je vstopil v bolniško sobo, je videl kako žena leži med 
cevkami in aparati. Na belem vzglavju je ležala le njena glava, 
okrog nje pa  razsuti njeni dolgi črni kodri. Imela je zaprte oči 
in je počivala. Prsi so se pod rjuho enakomerno dvigale. 
»Joj, tako je lepa, da me kar boli,« si je mislil. 
Odprla je oči, kot bi začutila njegovo prisotnost. 

»O, ti si! Sem te zelo prestrašila? Veš, saj nisem hotela, a me 
je tako bolelo!« 
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»Je že dobro, umiri se! Zdaj bom počasi odšel domov, ti pa 
ubogaj zdravnika. Obljubil mi je, da me bo takoj poklical, če se 
bo porod začel. 
Veš, ljuba moja, ob tebi bom, ko ti bo hudo. Verjemi mi, da bi 
rad vse bolečine vzel nase, a na žalost, to ne gre. 
Ali boš v redu, če zdaj grem? 
Jutri pa bom spet prišel.« 
»Le pojdi domov in jim povej, da je z menoj vse v redu. 
Poskrbi, da bo vsak svoje delo dobro opravil. 
Potolaži Simona in mu povej, da sem ostala v bolnici, ker 
čakam dojenčka. 
Zdaj je že toliko velik, da bo razumel.« 
Peter se je sklonil nad ženo in ji dal nežen poljub. 
»Bodi korajžna! Kmalu bo vsega konec in veselila se bova 
najinega otroka. Rad te imam!« 
Odšel je, ona pa je premišljevala, kako rad jo ima. Lahko je 
srečna, ker ima tako dobrega moža. 
Nežno se je prijela za trebuh. 
»Ah, moj malček, kajne, da bo vse v redu. Le roditi se moraš in 
vse bo dobro!« 

Vsa srečna je zadremala. 
Vsak dan popoldne je hodil Peter v porodnišnico, ostal je 
približno dve uri, nato se vračal domov v Sorico. 
Ko je tretji dan stopil proti sobi na intenzivni negi, mu je vse 
skupaj izgledalo zelo čudno. 
Po hodniku je pritekla medicinska sestra: »Gospod Zalokar, 
pohitite v porodno sobo, porod se je že začel. Žena sprašuje, 
kje ste.« 
Pred vstopom v porodno sobo mu je medicinska sestra dala 
belo haljo, na glavo mu je nataknila zaščitno kapo, čevlje pa 
mu je ovila s plastično zaščito. 
Hitro je vstopil, da Marijana leži na posebni postelji, pred njo pa 
sedi porodničar in opazuje, kdaj bo zagledal, da otrok prihaja. 
Po sobi so hodile še tri medicinske sestre, ki bodo pomagale pri 
porodu. 
Stopil je k ženi in jo prijel za roko. Nič ni rekla, le tako milo ga 
je pogledala, da se je kar prestrašil. Pobožal jo je po 
prepotenem obrazu. 
»Saj bo, ob tebi sem, ti pa malo potrpi, kmalu bo vse 

končano.« 
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Od bolečine je zakričala, zdravnik pa jo je vzpodbujal naj 
pritiska in diha. Rekel je:  
»Že prihaja, vidim ga! Pritisnite!« 
Tudi Peter je videl, kako se je ena od sester pripravila, da bi 
prijela novorojenčka. 
Zajokalo je: 
»Rodili ste, lepa punčka je!« 
»Ampak mene še boli, še enkrat bom rodila! Pomagajte« 
»Res je, prihaja še en otrok!« je zaklical zdravnik. 
»Še pritisnite, potrudite se!« je vpil zdravnik. 
Marijana je pritisnila, zavpila in padla v nezavest. 
Zdravnik pa je sestri podal še drugega dojenčka. 
»Še ena punčka! Čestitam! Dvojčici imata! Dve močni punčki! 
Poslušajte, kako glasno jokata, da bi ju slišali, da sta tukaj!« 
»Kar dve punčki naenkrat!« 
Tudi Petru se je meglilo pred očmi. Moral je sesti, saj je imel 
občutek, da se ves svet vrti okrog njega. 
Med tem so deklici že odnesli, Marijani so dali injekcijo, Petra 
pa poslali v čakalnico. Rekli so mu, naj malo počaka. Žena bo 
kmalu prišla k sebi in takrat jo bo lahko obiskal. Pa tudi hčerki 

bo lahko videl. 
Ko je sedel v čakalnici, je premišljeval, da je zdaj res trpljenje 
končano! Postal je oče, ima kar dve hčerki. Komaj je čakal, da 
bi ju videl. 
Seveda bi se rad pogovarjal z ženo, da bi jo potolažil, saj je 
sigurno grozno utrujena. 
Prišli so ponj in ga odpeljali v otroško sobo. 
Ustavil se je pred velikim oknom. 
Dve sestri sta prišli z njegovima hčerkama v naročju. 

 
Olga M. Kepic 

(se nadaljuje) 

 

_____________________________________ 
 

Prisrčno pozdravljeni: 
 

ga. Ana Remic, ga. Marija Jakopin;  
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v enoti Naklo ga. Ljudmila Sušnik , 
ga. Darinka Podlesnik. 

 

Odšli so:  
ga. Jožefa Švab, ga. Jožefa Kranjec; 

v enoti Naklo g. Peter Bertoncelj. 
 

 
Božična krasitev bazilike sv. Petra v Vatikanu 

Veličastna dekoracija 

 

Božična dekoracija glavnega oltarja bazilike sv. Petra v 

Vatikanu je druga pomembna krasitev poleg velikonočne 

krasitve, kjer sodelujeva sodelavcem Petrom Ribičem. Na 

povabilo veleposlaništva RS pri Svetem sedežu in  suverenem 

malteškem viteškem redu sva že od leta 2011 vpeta v ta 

mednarodni projekt. Najprej sva sodelovala pri velikonočnih 

krasitvah, nato pa sva bila leta 2013 povabljena k sodelovanju 

v božičnem času. Dekoracija je zelo obsežna, saj meri približno 

80 metrov.  Pri božični dekoraciji se uporablja zimzeleno 

zelenje, v večini nordijska jelka, s katero naredimo skupaj z 

vatikanskimi vrtnarji osnovo. Nato dodajamo po skupinah 

pozlačen evkaliptus, pozlačene storže, bele vrtnice, orhidejo in 

božične zvezde. Poleg glavnega oltarja se okrasi tudi papeška 

loža, od koder papež tradicionalno podeli  svoj blagoslov Urbi e 

orbi verujočim po vsem svetu prav na božični dan.  
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Ob izdelovanju dekoracij je pri izbiri materialov izrazita 

simbolika. 

Srebrna jelka, klek, pacipresa – zimzeleno zelenje – simbol 

nesmrtnosti, večnega življenja. 

Pozlačen evkaliptus – evkaliptus je simbol bogastva in 

varnosti, zaščite. 

Pozlačeni borovi storži – bor simbolizira nesmrtnost in 

božansko svetlobo, ki si jo razlagamo s trajnostjo iglic. V 

zahodnih mitologijah je simbol izpričane resnice. Poleg tega 

simbolizira neomajno moč, ki jo prezentirajo mogočne rimske 

pinije (bor).  Je tudi simbol odločnosti in pričakovanja. Borov 

storž je pri starih Grkih amulet za nesmrtnost. 

Zlata barva – simbolizira blagostanje, bogastvo, status, vpliv, 

moč in prestiž. Zlata barva stimulira samozavest, občutek 

dostojanstva, moči, volje, vpliv in jasno vizijo. Simbolizira tudi 

sonce in svetlobo torej predstavlja vedrino in optimizem. 

Zelena barva – simbolizira svežino, vztrajnost, sprostitev, 

naravo, srečo in uspeh. Barva deluje pomirjajoče in spodbuja 

lastnosti kot so pripravljenost pomagati, vzdržljivost, 

tolerantnost in zadovoljstvo. Kot barva, ki vsako leto pomladi 

˝obarva˝ naravo, zmagoslavno premaga zimo in ponazarja 

upanje, harmonijo in pomladitev. 

Božična zvezda – Domovina božične zvezde je Mehika. 

Legenda, ki prihaja iz Mehike pravi, da je otrok, ki ni imel 

posebnega darila za oltar v cerkvi, utrgal plevel in ga nesel na 

božični večer v cerkev kot darilo. Zgodil se je čudež in plevel se 

je spremenil v rdečo božično zvezdo. Azteki so imeli božično 

zvezdo za simbol čistosti, medtem ko danes simbolizira dobro 

voljo, uspeh, veselje, praznovanje in seveda čas božiča in z 

njim v krščanstvu rojstvo Jezusa.   

Kot vidite je dekoracija z vseh vidikov veličastna. Njen obseg, 

simbolika, lepota, vse skupaj oblikuje podoba nepozabne 

izkušnje in priznanja za naju in za Slovenijo.  
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Košček te izkušnje bova z vami letos delila v Radovljici 11. 

decembra ob 12.00 uri v cerkvi sv. Petra, kjer bova 

pokazala na vzorčni dekoraciji, kakšnega videza je praznična 

božična dekoracija v baziliki sv. Petra v Vatikanu. 
 

Dr. Sabina Šegula, BC Naklo 

Moj vrt, december 2015 

 

 

 
 

 

 

Sveti večer na Turnu leta 1962 

 

Uradno še ne. Čutili pa smo ga več ali manj vsi, ki smo bivali 

tisto noč pod skupno streho ˝doma onemoglih˝.  

Zmračilo se je in zadišalo je po kadilu, saj so naše ženice po 

stari navadi pokadile in pokropile vse prostore velike stare 

graščine, sedaj bivališče zapuščenih in onemoglih.  

Iz nekaterih sob se je oglasila skupna molitev sv. rožnega 

venca. V bolnišničnih sobah pa so bolniki že čez dan spraševali: 

˝Nam boste tudi letos prišle zapeti Sveto noč?˝ Že pred dnevi 

sem povabila naše ženice,  naj pridejo pogledat moje jaslice. 

Prišle so, sedle, nekaj malega sem jim postregla, prižgala 

svečke, ko pa smo zapele, so se jim oči orosile. ˝Kako lepo,˝ so 

dejale. Še moja zahvala njim za obisk, stisk rok in že smo s 

sodelavkami hitele k njim,  ki so nas čakali v bolnišničnih 

posteljah. Pojoč smo prihajale. Narahlo je valovila naša večno 
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lepa ˝Sveta noč, blažena noč˝ in druge božične pesmi. Lepoto 

svetega večera pa je povečevalo božično drevesce s prižganimi 

lučkami, ki smo ga nosile s seboj. Pojoč smo odhajale želeč jim 

lep Božič. Naj jim Novorojeni prinaša blagoslova, svetega miru 

in vdanega potrpljenja v njihovi bolezni in starosti in 

nenazadnje tudi potrpljenja z nami, ki delamo – živimo z njimi, 

med njimi. 

Zadnji sobi smo se bližale z rahlim dvomom, s strahom, da bi 

morda motile ali bile nezaželene.  Že speči možakarji so 

presenečeni dvigali glave, poslušali, zalesketale so se solze v 

očeh in za čuda razlezel se je obraz prav tistemu, za katerega 

smo mislile, da mu morda ne bo prav. Veselje in radost sta se 

brala, po zgubanem obrazu pa so polzele solze sreče, njemu 

invalidu brez noge. Medtem pa se dviguje starček – stoletnici se 

že bliža.  Natakne copate in se loveč oporo počasi približuje. 

Spoštljivo sem mu ponudila roko v pomoč. Nepremično je zrl in 

pel… Lučice z dreveščka so mu osvetljevale častitljivo lice, nam 

vsem pa duše.  

Omenjeni invalid je segel po denarnici in ni nas mogel razumeti 

zakaj odklanjamo denar. Da smo šle povsod, da smo srečne 

tudi me, če smo jim prinesle košček svetonočnega veselja. 

Spravil ga je, glasno zajokal rekoč: ˝Presrečen sem, hvala, 

hvala Vam za tako lep sveti večer. Prav zares tukaj nisem 

pričakoval kaj takega.   

Še je valovela svetonočna pesem.  Pristopili so starčki, ki so bili 

v mladih letih, v letih moči in zdravja pevci – pevci tudi na korih   

naše Slovenije.   

Med nami pa je bilo nekaj – čutili smo, kar se z besedami ne da 

izraziti… 

Nada 

 
 



28 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dogodki v DSO Preddvor v letu 2015 
_____________________________________ 

 

Januar  
- Nastop literarne skupine Žerjavčki iz Trzina - enota Naklo 
- Koncert cerkvenega ženskega pevskega zbora iz Kokre 
- Projekcija fotografij o potovanju po Egiptu – Mija Avsenek – 

enota Naklo 
- Koncert pevskega zbora Dobrava Naklo – enota Naklo 
- Ustvarjalna delavnica – rože iz krep papirja - v sodelovanju z 

Društvom kmečkih žena 
- Vrtec Mlinček na obisku – enota Naklo 
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Februar 

- Koncert pevskega zbora Trbojske ljudske pevke 
- Otvoritev razstave s predstavitvijo o Jožetu Pavlinu Njegov sledi 

še živijo – Damijan Janežič – enota Naklo 
- Pustovanje z otroci iz vrtca Mlinček in harmonikarjem OŠ Naklo 

– enota Naklo 
- Predavanje s projekcijo o Japonski – Tomaž Hožič 
- Koncert pevskega zbora OŠ Naklo – enota Naklo 
- Srečanje s stanovalci iz Doma Petrovo Brdo – Žoga Bend 
- Koncert Male vokalne skupine Kokr'čan 
- Druženje ob družabnih igrah z učenci OŠ Naklo – enota Naklo 

 
Marec 

- Koncert ženskega pevskega zbora Regine, Društvo kmečkih žena 
- Likovna delavnica z likovniki Likovnega društva Dobrava Naklo – 

enota Naklo 
- Vrtec Mlinček na obisku ob dnevu žena 
- Plesni nastop skupine Skokice iz OŠ Naklo – enota Naklo 
- Tombola 
- Srečanje stanovalcev gorenjskih domov v Domu sv. Martina v 

Bohinju 
- Plesni nastop skupine Skokice iz OŠ Naklo on materinskem 

dnevu – enota Naklo 
- Srečanje Žoga Bendov slovenskih domov za starejše z obiskom 

predsednika RS Boruta Pahorjem - v sodelovanju z vrtcem 
Janček Visoko 

- Program Rotaract kluba Kranj v okviru Dneva za spremembe – 
enota Naklo 

- Obisk Rdečih noskov – klovnov zdravnikov – v enoti Preddvor in 
Naklo 

 
April 

- Koncert učiteljskega pevskega zbora OŠ Naklo – enota Naklo 
- Koncert mešanega pevskega zbora Slavček iz Lesc 
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- Velikonočna maša – v enoti Preddvor in Naklo 
- Koncert učencev glasbenih šol iz OŠ Preddvor 
- Družabne igre – Kocka 
- Nastop otroške folklorne skupine Vrtavke  
- Obisk stanovalcev v vrtcu Mlinček – enota Naklo 
- Koncert mladinskega pevskega zbora OŠ Naklo – enota Naklo 
- Socialni praktikum dijakov Škofijske klasične gimnazije Ljubljana 

Šentvid 
- Sprehod do jezera Črnava 

 
Maj 

- Koncert pihalnega orkestra mestne občine Kranj 
- Izlet na Brezje z obiskom sv. maše 
- Koncert moškega komornega zbora Šenčur 
- Kulturni program učencev 2. razredov  OŠ Naklo – enota Naklo 
- Otvoritev razstave likovnih del likovnikov Likovnega društva 

Dobrava Naklo in program ob obletnici delovanja Doma 
starejših Naklo – enota Naklo 

- Obisk in nagovor  Ljubljanskega pomožnega škofa dr. Antona 
Jamnika 

- Nastop Žoga Benda v kulturnem domu Visoko na prireditvi v 
organizaciji vrtca Visoko 

- Nastop učencev 3. razredov OŠ Naklo – enota Naklo 
- Tombola – enota Naklo 
- Srečane stanovalcev gorenjskih domov v Domu upokojencev 

Kranj 
- Izlet za stanovalce, ki pomagajo pri hišnih opravilih – ogled 

muzeja Hiša čez cesto na Miljah 
- Koncert vokalne skupine Dečve in instrumentalistov FS Sava 

Kranj 
- Vrtec Mlinček na obisku – ''Gremo v garklc'' – enota Naklo 
- Predavanje o invazivnih rastlinah – študentje BC Naklo – enota 

Naklo 
- Tombola 
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Junij 
- Predavanje s projekcijo o Japonski – Tomaž Hožič – enota Naklo 
- Nastop folklorne skupine Pastirček OŠ Simon Jenko Kranj – 

enota Naklo 
- Piknik s svojci – enota Naklo 
- Sladoledni piknik z nastopom Žoga Benda 
- Nastop učencev 4. razredov OŠ Naklo – enota Naklo 
- Sladoledni piknik z otroci iz vrtca Mlinček – enota Naklo 
- Plesni nastop skupine Skokice iz OŠ Naklo – enota Naklo 
- Tombola 
- Plesni nastop skupine Skokice iz vrtca Duplje - enota Naklo 
- Predavanje o invazivnih rastlinah – študentje BC Naklo  

 
Julij in avgust 

- Četrtkova poletna presenečenja – sladoledni piknik, ledena 
kava, ''Gremo na morje…'', družabne igre v parku, vadba z 
malimi gimnastičnimi žogami, srečanje v parku z Ambasadorji 
nasmeha, glasbeni gostje  Čudežni deček in Majda Grošelj, 
citrarka Francka Šavs, harmonikar Vid,…  

- Torkova oz. petkova poletna presenečenja – sladoledni piknik, 
ledena kava, družabne igre v parku, vadba z malimi 
gimnastičnimi žogami, Žoga Bend,  glasbeni gostje citrarka 
Francka Šavs, harmonikar Zlatko,… - enota Naklo 

 
September 

- Sprehod do jezera Črnava 
- Kosilo z žara 
- Izlet na Bled – z vlakcem okrog jezera in obisk Avsenikove 

rojstne hiše v Begunjah 
- Sprehod in druženje ob kavi s prostovoljci – enota Naklo 
- Srečanje stanovalcev gorenjskih domov v Domu Viharnik 

Kranjska Gora 
- Družabne igre Kocka 
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Oktober 
- Prireditev ob mednarodnem dnevu starejših  z otvoritvijo 

razstave naslovnic Klasa – Od skice do naslovnice 
- Nastop folklorne skupine DU Naklo – ob mednarodnem dnevu 

starejših  - enota Naklo 
- Ustvarjalna delavnica – buče iz blaga 
- Kostanjev piknik z učenci OŠ Preddvor  
- Kostanjev piknik z otroci iz vrtca Naklo – enota Naklo 
- Prireditev v sodelovanju z Območnim združenje RK Kranj – peka 

piškotov za brezdomce v okviru akcije Drobtinica, kulturni 
program in obdaritev stanovalcev – v enoti Preddvor in Naklo 

- Srečanje s stanovalci iz Doma Petrovo Brdo – kviz 
- Družabno dopoldne s harmonikarjem Vidom 
- Predstavitev nagrajenega projekta Mestne knjižnice Kranj 

Modro brati in kramljati – Damjana Muster 
- Koncert okteta Zven 
- Izlet za stanovalce, ki pomagajo pri hišnih opravilih – ogled 

znamenitosti Cerkelj 
 
 
November 

- Tombola 
- Čajanka – Spoznajmo ameriški slamnik  
- Obnovitveni seminar Terapevtska vadba Žoga Bend za delovne 

terapevte in fizioterapevte socialnih zavodov Slovenije 
- Nastop folklorne skupine Društva Sožitje iz Kopra 
- Predstavitev vadbe Žoga Bend na konferenci Utrip prihodnosti 

2015 – ŠC Kranj 
- Otvoritev razstave likovnih del likovnikov Likovnega društva 

Dobrava Naklo – enota Naklo 
- Koncert mešanega pevskega zbora Šenčurski zvon 
- Ustvarjalna delavnica s svojci stanovalcev iz G3 

 
December 

- Bralno srečanje Živa knjiga z Natašo Kranjc – enota Naklo 
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- Ustvarjalna delavnica z dijaki BC Naklo in obdaritev stanovalcev 
– v organizaciji Rotary kluba Naklo Tržič – enota Naklo 

- Predpraznični program z obiski in obdaritvijo stanovalcev -  
dijaki Gimnazije Franceta Prešerna Kranj 

- Predpraznični program z nastopom Žoga Benda, člani društva 
Sožitje Kranj, obiskom dedka Mraza in obdaritvijo stanovalcev – 
v organizaciji Lions kluba Kranj 

- Koncert moškega pevskega zbora Maj Kranj 
Predpraznično kosilo z duom Čudežni deček in Majda Grošelj, 
obiskom dedka Mraza oz. Božička – v enoti Preddvor in Naklo 

- Čajanka s citrarko Francko Šavs in pevko 
- Predpraznični program študentk Študentskega doma Uršula iz 

Ljubljane  
- Ustvarjalni delavnici – angelčki in snežaki – v enoti Preddvor in 

Naklo 
- Božična maša – v enoti Preddvor in Naklo 
- Obisk kolednikov – enota Naklo 

 
 
 
Tedensko oz. mesečno smo za stanovalce obeh enot organizirali: 
 

- Kvizi in bralna srečanja z Olgo Kepic (enota Preddvor) 
- Terapija in aktivnosti s pomočjo živali – Tačke Pomagačke in 

Ambasadorji nasmeha 
- Bralna srečanja Modro brati in kramljati – Mestna knjižnica 

Kranj 
- Skupine za samopomoč -Medgeneracijsko društvo z roko v roki 

Kranj 
- Individualno družabništvo Medgeneracijsko društvo z roko v 

roki Kranj 
- Zgodovinski krožek – Marko Ogris 
- Praznovanje rojstnih dni in pevsko popoldne s harmonikarico 

Darjo Jelenc 
- Hortikulturne aktivnosti ''Gremo v garklc'' s študentom Mihom 

Grašičem iz BC Naklo (enota Naklo) 
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- Molitvene ure, maše in obiski duhovnika – v sodelovanju s 
prostovoljkami in ŽU Preddvor in Naklo 

- Ročna dela 
- Vaje za vadbo spomina, kviz, križanka 
- Terapevtska vadba Žoga Bend 
- Jutranja telovadba 
- Knjižnica 
- Peka piškotov, peciva 
- BioSinhron skupinska terapija 
- Ogled slovenskih filmov (enota Preddvor)… 

 
Pripravila Irma Čebašek, delovna terapevtka 

 
  

 

 
 

 
 

Dogodki v januarju – enota Preddvor 

  

Preko plakatov na oglasnih deskah boste dnevno obveščeni o 
naslednjih aktivnostih: 
 
 

o telovadba  
o ročna dela  

o vadba Žoga Bend  
o vaje za spomin, križanka 

o skupine za samopomoč  

o knjižnica 

o Biosinhron skupinska terapija   

o peka piškotov, peciva 

o ogled slovenskih filmov 

o molitvena ura  

o vadba s smoyi obroči … 

------------------------------------------------------------------- 
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MAŠA 
petek, 8. januar ob 10.30 uri v 2. nadstropju ND 
__________________________________________________  
Družabno dopoldne – KOCKA 
četrtek, 14. januar ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
MODRO BRATI IN KRAMLJATI -  
Bralno srečanja z Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj  
sreda, 13. januar ob 9.45 uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
KONCERT ženskega cerkvenega pevskega zbora iz Kokre 
sobota, 16. januar ob 15.30 uri v jedilnici 
__________________________________________________ 
KONCERT pevskega zbora Slavček iz Lesc 
četrtek, 21. januar ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom  
sreda, 27. januar ob 10.30 uri v 3. nadstropju ND 
__________________________________________________ 
OBISKI PROSTOVOLJCEV iz OŠ Preddvor  

sreda, 27. januar ob 14.00 uri po sobah 

___________________________________________________________ 

 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico  
Darjo Jelenc 
četrtek, 28. januar ob 13.00 uri v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________ 
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc 
četrtek, 28. januar v gradu 

__________________________________________________ 
TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO PSA  
Ambasadorji nasmeha – za datum se še dogovarjamo 
 
___________________________________________________________ 

V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
Program pripravila Irma Čebašek, delovna terapevtka. 
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Dogodki v januarju – enota Naklo 

  

Preko plakatov na oglasnih deskah boste dnevno obveščeni o 
naslednjih aktivnostih: 
 

o telovadba  

o ročna dela  
o vadba Žoga Bend 

o vaje za spomin, križanka 

o molitvena ura  

o peka piškotov, peciva 

o pevsko dopoldne, … 

------------------------------------------------------------------- 
SKUPINA LASTOVKE z Jelko Štefanec 
ponedeljek, 4. januar in 18. januar ob 10.30 uri v delovni 
terapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 
MODRO BRATI IN KRAMLJATI –  
Bralno srečanja z Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj  
ponedeljek, 11. januar ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo 

__________________________________________________ 
TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO živali - Tačke 
pomagačke 
torek, 12. januar ob 11.15 uri v fizioterapiji enote Naklo 
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc  
Sreda, 13. januar ob 15.00 uri  v avli enote Naklo 
___________________________________________________________ 
KONCERT pevskega zbora Dobrava Naklo  
torek, 19. januar ob 16.00 uri v avli enote Naklo 

__________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom  
ponedeljek, 25. januar ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo  
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI 
torek, 26. januar ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
Program pripravila Irma Čebašek, delovna terapevtka. 
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Srečno 2016 vam želijo Irma, Katja in Matevž – 
soustvarjalci Klasa. 

 

 
 

Prispevke zbrala in uredila 
Irma Čebašek, delovna terapevtka. 

 
Naslovna stran: 

Katja Logar, fizioterapevtka in Matevž Čebašek, prostovoljec. 

 
Besedila so objavljena brez poseganja v avtorsko delo. Ni lektorirano. 


